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Katalonien-Andorra - 8 dage 12.09 - 19.09.2019 eller 19.09 -26.09.2019

Torsdag den 12l19. september 2019
Kl. 12.55 mødetidAalborg Lufthavn.
Kl. 14.55 afrejse med Vueling
Kl. 17.50 ankomst Barcelona.
Der kan købes en let anretning
ombord på flyet. Fra lufthavnen kører
vitil vores hotel i Calella og
aftensmad er på egen hånd.

Fredag den 13/20. september 2019
Hotel Les Palmeres, morgenmad
Barcelona
I dag skal Barcelona opleves. Vi
kommer forbi den olympiske havn
Jean Nouvels
opsigtvækkende "vandtårn",
tyrefæterarenaen og Plaga Espana,
som blev bygget iforbindelse med
verdensudstillingen i 1929. Her ligger
også det imponerende
Nationalpalads, som blev bygget i

samme anledning. Vi fortsætter op
ad det grønne bjerg, Montjuic,
hvorfra der er en storslået udsigt.
Her ligger OL-Stadion og Calatravas
smukke kommunikationstårn, begge
fra De Olympiske Lege i 1992. Vi
holder et lille fotostop ved "Den
ufuldendte Kirke", La $agrada
Familia, der er Gaudis livsværk, og
som idag er Barcelona største
vartegn. Las Ramblas går fra Plaga
Catalunya, som er Barcelonas
centrum, og ned til havneområdet
med Columbussøjlen, der blev opførl
i anledning af verdensudstillingen
1888. Her er der mulighed for en

havnerundfart med de charmerende
både, Las Golondrinas, som er fra
samme verdensudstilling. I

gåafstand herfra har vi det gotiske
kvarter med Katedralen og bydelen,
El Born, med Picassomuseet. I disse
områder er der et stort udvalg af
restauranter og gode tapas-barer.
Der vil i løbet af dagen blive tid på
egen hånd.
Middag på hotellet

Lørdag den 14121. september 2019
Hotel Les Palmeres, morgenbuffet
Pubolog Pals (frokost inkl.)
I dag skal vi udforske Costa Brava
Vi besøger først den lille by Pubol,
hvor Dalis slot Castellde Pubol
ligger. Dali købte i 1969 slottet til sin
kone og muse Gala, så hun kunne få
et stille afsides sted at nyde
tilværelsen. Stedet var dengang i en
slem forfatning, og Dali kastede da
også al sin kreative energi i

renoveringen. Han forærede Gala en
række kunstværker til at dekorere
huset med. Mange af disse
kunstværker kan i dag opleves på
stedet - bl.a. elefant-skulpturen i

haven, swimmingpoolen, der er
dekoreret med buster af Richard
Wagner og Galas vidunderlige
samling af Haute Couture. Efter
besøget nyder vi en traditionel
katalansk frokost med vin og vand i

en "masia", der er et typisk katalansk
landsted, inden vi fortsætter til Pals,

der er en af de mest
charmerende landsbyer på
Costa Brava. Den har bevaret
sit middelalderlige udseende så
godt, at man har fornemmelsen
af at træde tilbage i tiden, når
man går rundt i de
brostensbelagte gader, smalle
stræder med hyggelige butikker
og restauranter. Der vil i løbet af
dagen blive tid på egen hånd.
Middag på hotellet

Søndag den 15122. september
201 I
Hotel Les Palmeres,
morgenbuffet
Tid på egen hånd
Dagen er afsat til oplevelser på
egen hånd. Slap af ved
stranden i Calella,nyd dagen
med lidt shoppig i de hyggelige
gågader eller tag på eventyr i

Barcelona. Rejselederen er
naturligvis behjælpelig med
forslag til udflugter og
oplevelser.
Middag på hotellet

Mandag den 16/23. september
201 I
Hotel Les Palmeres,
morgenbuffet
Figures og Villefranche de
Conflent
Vi forlader kysten og kører
nordpå til Figueres, hvor
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Salvador Dali er født og opvokset. Vi
besøger hans museum (entrå ikke
inkluderet), som blev indviet i år 1974.
Dalifik stillet byens nedbrændte
teater til rådighed, og han lavede selv
indretningen af museet, som man
uden overdrivelse kan betegne som
specielt. På tre etager finder vi
foruden en lang række af Dalis
bedste malerier og skulpturer også
værker af andre kunstnere. Herefter
fortsætter vi til den UNESCO-listede
middelalderby, Villefranche de
Conflent, der ligger for foden af
bjerget, Mount Canigou. Bag de tykke
bymure venter en af de smukkeste
byer i Frankrig. Vi udforsker den
historiske arv, som blandt andet ses i

de gamle smukke bygninger og den
pittoreske gade, Rue SaintJean, hvor
historiske monumenter er afbilledet i

husgavlene. Sidst på dagen
ankommer vitil vores hotel iAndorra
Middag på hotellet

Tirsdag den 17124. september 2019
HotelActa Art Hotel morgenbuffet
Merizell og Engolasters Lake
Vi starter dagen med en rundtur til
fods iAndorras hovedstad, Andorra la
Vella, der egentlig betyder "gamle
Andorra". Her skal vi opleve den
historiske bydel med blandt andet
besøg i det 300 år gamle parlament,
som er indrettet i et rigmandspalads
fra middealderen, Derefter fortsætter
vitil landsbyen Meritxell, hvor
Andorras skytspatron har til huse i

Ricaro Bofills meget roste, moderne
kirke. Kirken blev opført som
erstatning for den romanske kirke,
som brændte for godt 30 år siden.
Herefter bevæger vi os ad en snoet
bjergvej op i de smukke Pyrenæer til
den dybblå bjergsø Lake Engolasters,
der ligger i 1.616 meters højde
omgivet af skovdækkede bjerge. Vi
nyder en kort gå-tur langs søen, hvor
der bliver tid til at tage lidt billeder af
omgivelserne.
Middag på hotellet

Onsdag den 18125. september 2019
HotelActa Art Hotel morgenbuffet
La Seu d'Urgell inkl. frokost
I dag skal vi på endnu en flot køretur i

bjergene. Vi besøger den smukke
middelalderby, La Seu d'Urgel, som
blandt andet er kendt for sin
beundringsværdige katedral, der
stammer helt tilbage fra det 11,

århundrede. Men også Sant Miquel-

kirken, Rådhuset fra det 15.
århundrede og byens museum, der
huser fantastiske eksempler på
malerier og skulpturer fra
middelalderen, er værd at besøge. Vi
fortsætter til den lille landsby Os de
Civis, som ligger i Spanien, men kun
har adgang fra Andorra. Her nyder vi
en frokost med vin og vand, inden vi
kører tilbage tilAndorra la Vella. Her
er tid på egen hånd, hvor man kan gå
på opdagelse i den charmerende
landsby eller handle i en af de
utallige tax-free-butikker, som byen
er kendt for.
Middag på hotellet

Torsdag den 19/26. september
2019
Transfer til lufthavnen. Hjemrejse
med Vueling direkte fra Barcelona til
Aalborg kl 't1.15 med hjemkomst i

Aalborg kl. 14.15

Praktiske oplysninger
Arrangement ved min 40 personer kr
7.295,00
Tillæg for enkeltværelse:
kr. 1.200,00

Betaling
Depositum 20 a/o vad tilmelding.
RestbetalingT2 dage før afrejse.

lnkluderet i prisen
Fly Aalborg - Barcelona tur/retur
Transfer lufihavn - hotel tur/retur
4 overnatninger i Katalonien
3 overnatninger i Andorra
7 x morgenmad
4 x aftensmad i Katalonien
3 x aftensmad iAndorra inkl. 1/4 fl.
vin/vand
2 x frokost (1 x frokost inkl. vin/vand)
Udflugter ekskl, entråer
Dansk rejseleder

lkke inkluderet:
Øvrige entråer
Personlige udgifter
Drikkevarer

Hoteller
Hotel Les Palmeres
Carrer de la Diputaci6 1

E- 08370 Calella
Tlf.: +34 93 766 41 30
wwwhlespalmeres.com

Hotel Les Palmeres er et hotel
dekoreret i typisk middelhavsstil

beliggende kun 100 meter fra
stranden og et par minutter fra
centrum af Calella. Hotellet
råder over buffetrestaurant, bar,
cafå-club'en Les Palmeres (40
m fra hotels indgang), 2 pools,
udendørs jacuzzi og relax-
område med sauna. Alle
værelser er rummelige med
bad, toilet, TV, gratis Wi-Fi,
aircondition/varme, minibar
(tom), telefon, safeboks,
hårtørrer, håndklædeservice,
the/kaffefaciliteter og alle
værelser er med balkon på 12-
16 m2 med udsigt til
omgivelserne. Forplejningen
består af varieret morgenbuffet
og aftenbuffet med f.eks. salat,
pasta, grøntsager, kød, fisk,
pizza og små dessertkager inkl.
Ynflaske vin og vand til maden.

HotelActa Art hotel
Prat de la Creu 15-25
AD-500 Andorra La Vella
Tlf. +37 67 603 03
www. hotel-arthotelandorra, com

HotelActa Art Hoteler et 4-
stjernet moderne indrettet hotel
beliggende i centrum af Andorra
la Vella kun et par minutter til
fods fra byens centrum med
restauranter og shopping-
muligheder. Hotellet råder over
eget 300 m2 Aquarella Spa
(mod betaling), mindre
fitnessområde, 2 restauranter
og reception. Alle værelser er
med bad, toilet, hårtørrer, TV,
minibar, aircondition, gratis Wi-
Fi, safeboks. Forplejningen
består af morgenmad og
middag inkl. % flaske vin og
vand til maden.

filmelding
Fra24.01 - 24.03.2019 til
NILLES Rejser på tll 7021 6022

Der afholdes rejsemøde med
personale fra NILLES Rejser d.
24.01.2019 kl. 16.00 på Sofien-
dalsskolen.

-rsås*.
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